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  چکیده
آزمایشی در همیشه بهار،  آذین عملکرد دانه سویا و گل به منظور بررسی تاثیر کشت مخلوط ردیفی و نواري بر         

 1388تیمار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي تبریز در سال  7تکرار و  3هاي کامل تصادفی با بلوكقالب طرح 
، کشت مخلوط ردیفی و چهار ترکیب کشت مخلوط نواري به )براي هر دو گونه(تیمارها شامل کشت خالص . اجرا شد
بر اساس نتایج تجزیه واریانس تاثیر الگوي . سویا بودند -به ترتیب براي همیشه بهار  6-4و  4-4، 4-2، 2- 2 صورت

خشک گل آذین و گلبرگ همیشه  وزندار نبود ولی تاثیر آن بر معنیعملکرد دانه سویا در واحد سطح  کشت مخلوط بر
 خشک گل آذین و گلبرگ وزن 6- 4خلوط نواري کشت مخلوط ردیفی و کشت م. دار بودمعنیبهار در واحد سطح 

کشت مخلوط ردیفی عملکرد خشک گل آذین . بیشتري را در واحد سطح نسبت به کشت خالص همیشه بهار تولید کردند
نسبت  و ردیفی بیشترین 6- 4هاي تیماردر این بررسی . و گلبرگ بیشتري نسبت به الگوي کشت مخلوط نواري داشت

داشتند که این امر نشانگر سودمندي این دو  13/1و  34/1را به ترتیب معادل  عملکرد نسبیمجموع و برابري زمین 
، 2-2مجموع ارزش نسبی بر اساس کشت خالص سویا براي کشت مخلوط ردیفی و کشت مخلوط نواري . مخلوط است

اي مخلوط نسبت به کشت هکشتبر اساس این نتایج . بدست آمد 7/ 3و  05/6، 3/8، 47/13به ترتیب  6- 4و  4-4، 2-4
به عنوان بهترین روش  6-4سیستم کشت مخلوط نواري  و در مجموع خالص سویا درآمد ناخالص بیشتري تولید کردند

  .کشت مخلوط قابل توصیه است
  

، (LER) نسبت برابري زمین، )RYT( مجموع عملکرد نسبی ،(RVT)سویا، کشت مخلوط، مجموع ارزش نسبی : هاي کلیديواژه

  ه بهارهمیش
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Abstract 

     In order to evaluate the effect of row and strip intercropping on grain yield of soybean and 

inflorescences yield of calendula, a field experiment was conducted on the basis of RCBD with 

three replications and seven treatments in research farm of Faculty of Agriculture, University of 

Tabriz in 2009. The treatments were included pure stands for both species, row intercropping and 

four levels strip intercropping 2:2, 4:2, 4:4 and 6:4 for soybean and calendula number of rows per 

strip, respectively. The effect of planting pattern on grain yield of soybean was not significant. The 

effect of planting pattern on inflorescence dry weight and dry petal weight of calendula was 

significant. Row and strip intercropping 6:4 produced greater dry inflorescence weight and dry petal 

weight than calendula monoculture. The dry inflorescence weight and dry petal weight of row 

intercropping was greater than that of strip intercropping. weight advantage in terms of total land 

equivalent ratio (LER) and relative yield total (RYT) was greatest for 6:4 and 1:1 intercrops equal 

1.34 and 1.13, respectively. The relative value total (RVT) for row intercropping and strip 

intercropping of 2:2, 4:2, 4:4 and 6:4 were 13.47, 8.3, 6.05 and 7.3 respectively. The results 

indicated that all intercropping systems produced greater gross income than soybean monoculture. 

Also, strip intercropping 6:4 is advisable as the best method of cultivation. 

 

Keywords: Calendula, Intercropping, Land equivalent ratio, Relative value total, Relative yield total, 

Soybean 

 
  مقدمه

پایدار، سودمندترین راه استفاده از  کشاورزي     
خورشیدي و تبدیل آن به محصوالت زراعی انرژي 

خاك و محیط زیست  ،است که بدون صدمه به منابع آب
هاي مولفهچند کشتی و کشت مخلوط از . انجام می گیرد

). 1377مظاهري (گردند میکشاورزي پایدار محسوب 
 افزایش از عبارت خلوطم کشت اهداف ترینعمده

 در عملکرد افزایش موجود، منابع از استفاده کارایی
 و تنوع افزایش ،زمین نسبت به تک کشتی سطح واحد
بنیک و و  2001 آکوآندا(باشند میزیستی  ثبات ایجاد

mailto:allahdadi64@yahoo.com
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در واقع در کشت مخلوط، استفاده ). 2006همکاران 
رار بهینه از منابع در دسترس به اختالف ارتفاع، نحوه ق

هاي هوایی و زیرزمینی و نیاز غذایی اندامگرفتن 
هاشمی دزفولی و (متفاوت گیاهان مربوط می شود 

اثرات متقابل دو گونه بر یکدیگر از نوع ). 1377همکاران 
همیاري یا رقابت در سیستم کشت مخلوط به عوامل 
مختلف گیاهی و زراعی بستگی دارد که یکی از این 

وط و ترکیب یا آرایش کشت هاي کشت مخلروشعوامل 
  ).1379جوانشیر و همکاران (باشد میبراي دو گونه 

به  که شوند می محسوب گیاهانی جمله از بقوالت     
 در کشت اي ویژه جایگاه از نیتروژن تثبیت قدرت دلیل

نتایج یک تحقیق در کشت  .مخلوط برخوردار هستند
نعناع سویا نشان داد که عملکرد  -مخلوط نعناع فلفلی 

درصد افزایش پیدا می کند و در ضمن  50فلفلی حدود 
درصد منتول باالتر و درصد منتوفوران و منتیل اکتات 

شود که از لحاظ کیفیت اسانس با اهمیت تلقی میکمتر 
جهانی و همکاران ). 2003مافی و موکسیارلی (شوند می

گزارش کردند که در کشت مخلوط عدس و ) 1387(
هاي رویشی، عملکرد اندامک زیره سبز وزن خش

بیولوژیک، وزن هزاردانه و تعداد دانه در هر چتر زیره 
-میداري افزایش معنیبه طور  آن سبز و عملکرد دانه

  . یابد
 از اي گونه )(.Glycine max [L.] Merrillسویا      

 -  300تواند تا میدر شرایط مناسب  که استبقوالت 
از طریق همزیستی  را کیلوگرم در هکتار نیتروژن 140

تثبیت نماید  1برادي ریزبیوم ژاپونیکوم با باکتري
هاي دانهبین  دراین گیاه ). 1981کاسمن و همکاران (

روغنی، به دلیل رشد سریع و پاسخگویی به تقاضاهاي 
اي بشر، تامین مواد غذایی براي دام و طیور و تغذیه

سته همچنین به عنوان منبع پروتئینی ارزان قیمت پیو
بنابراین پتانسیل  ).2001جوشی (مورد توجه قرار دارد 

                                                 
1 Bradyrhyzobium japonicum 
 

زیادي براي گسترش کشت این گیاه در نظام کشت 
  ).1387رضوانی و همکاران ( مخلوط وجود دارد

سطح زیر کشت و تولید گیاهان دارویی در ایران      
. باشدنمیعلی رغم وجود تنوع اقلیمی در آن قابل توجه 

به کشت و زرع این گیاهان به بنابراین توجه بیشتر 
دالیل مختلف از جمله اشتغال زایی و در آمد بیشتر یک 

دباغ محمدي نسب و (شود میضرورت محسوب 
 Calendula officinalis)همیشه بهار). 1385همکاران 

L.)  به تیره متعلق دارویی گیاهان یکی از Asteraceae 

 مچنینه و بیماریها از برخی درمان در گیاه این .است
استفاده  مورد و بهداشتی آرایشی صنایع غذایی، در

هاي آن در منابع به عنوان دارویی گلبرگ .می گیرد قرار
   .)1376امید بیگی (موثر معرفی شده است 

پرورش  کشت مخلوط نواري عبارت است از        
هاي مختلف نوارهمزمان دو یا چند محصول زراعی در 

شت و کار جداگانه هر یک و با عرض کافی و با امکان ک
جوانشیر و همکاران (با اثرات متقابل روي همدیگر است 

1379.(  
ها در گونهدر کشت مخلوط ردیفی حداقل یکی از           

-گونههاي منظم و مشخص کاشته شده و گونه یا ردیف

هاي دیگر ممکن است به صورت ردیفی و یا روي هر 
همزمان کاشته شوند ردیف به طور تصادفی با گیاه اول 

  ).1976اندرو و کاسمن (
سیستم کشت مخلوط لگوم با غیر لگوم به علت           

. کندمیاستفاده مفید از منابع، عملکرد بیشتري را تولید 
ارزن در نواحی نیمه  - کشت مخلوط لوبیا چشم بلبلی 

درصد افزایش داد  15تا  13خشک، عملکرد ارزن را 
هاي انجام شده بررسیدر ). 2000هولت و گوسی (

 - در کشت مخلوط گندم ) 2001(توسط لی و همکاران 
درصد افزایش یافت که  30تا  28سویا، عملکرد گندم 

پتاسیم، مثل این امر را به افزایش میزان جذب عناصري 
. فسفر و نیتروژن در سیستم کشت مخلوط نسبت دادند

همچنین در یک بررسی مشخص شد که عملکرد ذرت 
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درصد  15تا  12شت مخلوط نواري با سویا در ک
  ).2004جوریک و وان (افزایش داشت 

هایی شاخصبراي ارزیابی کارایی کشت مخلوط از      
و اجبی و  2009بویی جالو ( 1مانند نسبت برابري زمین

آدلوسی و ( 2مجموع عملکرد نسبی ،)2010بارآنیام 
و براي توجیه  )2006 سابکوئیچو  2006آکامو 

اکتر و ( 3ادي از شاخص مجموع ارزش نسبیاقتص
استفاده ) 2006و االبی و اسوب هاوان  2004همکاران 
مقایسه بهره وري ترکیبات مختلف کشت هاي . می کنند

مخلوط نواري و ردیفی با کشت هاي خالص سویا و 
همیشه بهار، بررسی سودمندي اقتصادي در کشت هاي 

ت تعیین مخلوط نسبت به کشت هاي خالص و در نهای
مناسب و ترکیب و آرایش کشت مخلوطی که تولید 

به دنبال داشته سویا و همیشه بهار را همزمان دو گیاه 
  . دنباشمی تحقیق حاضرف اهدا، باشد

  
  هامواد و روش

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده  1388آزمایش در سال      
کشاورزي دانشگاه تبریز واقع در اراضی کرکج با 

، طول و عرض 38° 5'و  46° 27'تیب موقعیت به تر
. متر از سطح دریا اجرا شد 1360جغرافیایی و با ارتفاع 

 هاي نیمه استپی سرد و یا نیمهاقلیماقلیم منطقه از جمله 
میانگین نزوالت ساالنه در . خشک محسوب می شود

بافت . میلی متر گزارش شده است 45/218دراز مدت 
میلی موس  42/1تریکی خاك از نوع لوم شنی، هدایت الک

جعفرزاده (بود  4/7آن برابر  pHبر سانتی متر و 
آزمایش در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی ). 1377

با سه تکرار و هفت تیمار به روش سري هاي جایگزینی 
تیمارها شامل کشت هاي خالص سویا و . اجرا شد

همیشه بهار، کشت مخلوط ردیفی و چهار ترکیب از 
-4و  4-4، 4- 2، 2-2لوط نواري به صورکشت هاي مخ

                                                 
1 Land equivalent ratio 
2 Relative yield total 
3 Relative value total 

در ترکیب هاي . به ترتیب همیشه بهار و سویا بودند 6
کشت مخلوط نواري اعداد نشانگر تعداد ردیف هاي 

در کشت هاي خالص . کاشت در هر نوار می باشند
هر کرت و کشت مخلوط ردیفی سویا و همیشه بهار 

 8ت متر طول بود و در هر کر 5متر عرض و  5/2داراي 
سانتی متر در دو طرف  30ردیف در فاصله ردیف هاي 

ردیف  4( 6- 4در کشت مخلوط نواري . پشته کاشته شد
 4 –ردیف سویا  4( 4- 4، )ردیف سویا 6 –همیشه بهار

 4 –ردیف همیشه بهار  2( 4-2و ) ردیف همیشه بهار
ردیف بود و طول و  16شامل  کرتهر ) ردیف سویا
کشت . متر بود 5/4و  5به ترتیب  کرتعرض هر 

 و متر طول 5متر عرض و  3داراي  2-2مخلوط نواري 
متر  5طول خطوط کاشت نیز  .بودردیف  10شامل 

زمین آزمایش اواسط فروردین ماه قبل از . منظور گردید
کاشت به صورت جوي . کاشت شخم و دیسک زده شد

سانتی متر در سی و یکم  60و پشته اي و با فواصل 
بذور در تیمارهاي مختلف . نجام گرفتاردیبهشت ماه ا

کشت هاي مخلوط و خالص در طرفین هر پشته کاشته 
بین کرت هاي اصلی دو خط نکاشت منظور . شدند
بوته در متر  60تراکم هاي مطلوب براي سویا . گردید

بوته در متر مربع در نظر  80مربع و براي همیشه بهار 
فاصله  .)1385دباغ محمدي نسب و همکاران ( گرفته شد

سانتی متر و براي  5/5بذرها روي ردیف براي سویا 
بذور رقم ویلیامز سویا . سانتی متر بود 4همیشه بهار 

مورد استفاده ) رقم کم پر(و گونه دارویی همیشه بهار 
بذور سویا قبل از کاشت با باکتري برادي . قرار گرفتند

لیتر براي  5/0(ریزبیوم ژاپونیکوم تلقیح داده شدند 
باکتري با نام تجارتی این  ).لقیح بذر یک هکتارت
قبل از . از کشت و صنعت مغان تهیه شد "بایوسوي"

مایه تلقیح به وسیله یک آب افشان روي بذر ها کاشت 
یکنواخت با  کامل و تا همه بذرها به طورشد پاشیده 

و بعد از مدت یک ربع تا نیم شدند مایه تلقیح آغشته 
واکاري در اواسط خرداد ماه  .بذور کاشته شدندساعت 

و وجین علف هاي هرز پس از سبز شدن به طور مکرر 
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ردیف هاي کاشت . در طول فصل رشد صورت گرفت
گل چینی . هر هفته به صورت نشتی آبیاري شدند

تیر ماه آغاز شد و تا مرحله  30همیشه بهار از تاریخ 
تا (روز یکبار در شش مرحله  15برداشت نهایی هر 

بوته هاي سویا پس از . ادامه یافت) هر ماهاواسط م
رسیدگی کامل دانه و زرد شدن نیام ها با حذف 
ردیفهاي حاشیه و بوته هاي ابتدا و انتهاي ردیف داخلی 

سویا پس از  دانه هاي .برداشت شد در اواخر مهر ماه
 وهوا خشک گردیدند  ،بخش هاي رویشیجدا شدن از 
در نظر نه سویا عملکرد دابه عنوان آنها وزن خشک 

آبان ماه  13برداشت همیشه بهار نیز در  .گرفته شد
در زمان برداشت با حذف ردیفهاي حاشیه و . انجام شد

بوته هاي ابتدا و انتهاي ردیف داخلی، گل هاي همیشه 
بهار پس از برداشت به آزمایشگاه منتقل و گلبرگ ها 

در شرایط  پس از جدا شدن از کاسبرگ به طور مجزا
هوا خشک گردیدند و با ترازوي حساس توزین  همشاب
مجموع وزن خشک گلبرگ ها و کاسبرگ ها پس . شدند

از هوا خشک شدن به عنوان وزن خشک گل آذین در 
 6حاصل جمع وزن خشک گل در . نظر گرفته شد

برداشت براي هر کرت در تعیین عملکرد گل به کار 
 در محاسبه شاخص ها از وزن خشک گلبرگ. گرفته شد

  .استفاده شد
به منظور ارزیابی کشت مخلوط نسبت به کشت      

هاي زیر از طریق روابط مربوطه شاخص ،خالص
، جوانشیر و همکاران 1377مظاهري (محاسبه گردیدند 

  ):1987اوفاري و استرن و  1379
  

  (LER): نسبت برابري زمین) الف
     LER = (Yab/Yaa) + (Yba/Ybb)   

به ترتیب عملکرد گونه  Ybaو  Yab در این رابطه     
به ترتیب  Ybbو Yaa در کشت مخلوط و b و a هاي

در کشت خالص می  b و a عملکرد هر یک از گونه هاي
  . باشند

 :)RYT(مجموع عملکرد نسبی ) ب
     RYT = RYa + RYb  

  RYa  = در کشت مخلوط  aعملکرد گونه                
  در کشت خالص  aعملکرد گونه                

  و
  = RYb در کشت مخلوط  b عملکرد گونه               

 در کشت خالص  bعملکرد گونه               

       
به ترتیب محصول نسبی  RYbو RYa در این رابطه،

  .می باشد b و a گونه
 (RVT):مجموع ارزش نسبی) ج

     RVT = (ap1+ bp2) /aM1   
قیمت محصوالت اصلی و  ببه ترتی bو a که در آن      

به ترتیب عملکرد محصول اصلی و   p2و p1 ثانوي،
حداکثر عملکرد در کشت  M1فرعی در کشت مخلوط، و 

در این رابطه فرض شده . خالص محصول اصلی است
براي محاسبه این . می باشد aM1>bM2 است که

شاخص از قیمت واحد وزن دو محصول و از عملکرد 
ت هر کیلو گرم محصول دانه سویا قیم. آنها استفاده شد

ریال و هر گرم محصول گلبرگ همیشه بهار بر  8000
بی نام ( ریال در نظر گرفته شد 840اساس وزن خشک 

2009( 

تجزیه واریانس بر اساس طرح بلوك هاي کامل       
. انجام شد MSTAT-C تصادفی با استفاده از نرم افزار

انجام  Excelرسم نمودار ها نیز توسط نرم افزار 
میانگین ها هم بر اساس آزمون چند دامنه اي . گرفت
مقایسه شدند و سودمندي کشت مخلوط با  دانکن

  . هاي ارزیابی مربوطه تعیین شدشاخص
  

  نتایج و بحث
  عملکرد دانه سویا در واحد سطح

اثر الگوي کشت مخلوط بر عملکرد دانه سویا معنی      
در کشت ) 2005(ران راعی و همکا). 1جدول (دار نبود 

مخلوط سویا و سورگوم کاهش عملکرد دانه سویا را به 
در . درصد گزارش کردند 57و  63ترتیب به میزان 

کشت خالص لوبیا کشت مخلوط لوبیا و ریحان بذري، 
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اجزاي عملکرد  هر چندداراي باالترین عملکرد دانه بود، 
تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در (در کشت مخلوط 

به طور معنی داري باالتر از کشت خالص بود ) وتهب
نتایج به دست آمده از ). 1388علی زاده و همکاران (

و ذرت  (.Phaseolus vulgaris L)کشت مخلوط لوبیا 
(Zea mays L.)   در مورد عملکرد دانه و ماده خشک

درصد از هر دو گیاه به صورت  50نشان داد که ترکیب 
تمام ترکیب هاي دیگر  یک ردیف در میان نسبت به

برتري داشت و با افزایش تراکم ذرت در مخلوط بر 
کوچکی و همکاران (عملکرد دانه ذرت افزوده شد 

در کشت مخلوط ذرت و سویا افزایش عملکرد  ).1388
اندازي ذرت و  ذرت و کاهش عملکرد سویا به دلیل سایه

کاهش تثبیت بیولوژیک نیتروژن و محدودیت مواد 
بوهنر و فرانسیس (شاهده شده است فتوسنتزي م

 Vicia)در صورتی که در کشت مخلوط باقال). 1993

faba L.)   با ذرت عملکرد باقال به طور معنی داري
  .)2007زو (افزایش یافت 

  
  عملکرد گل آذین خشک همیشه بهار در واحد سطح

 همیشه بهار اثر الگوي کشت بر عملکرد گل آذین     
(Calendula officinalis L.)  بر اساس وزن خشک در

در ترکیب هاي ). 1جدول (معنی دار بود  واحد سطح
عملکرد گل آذین  6-4کشت مخلوط ردیفی و نواري 

بیشتر از کشت خالص بود، در حالی که اختالف کشت 
دار معنینسبت به کشت خالص  6- 4مخلوط نواري 

بیشترین عملکرد گل آذین به کشت مخلوط ردیفی . نبود
 4- 2و  4-4، 2- 2ن آن به کشت مخلوط نواري و کمتری

در کشت مخلوط ردیفی نوار ). 1شکل (اختصاص داشت 
همیشه بهار از دو طرف بین نوار هاي سویا قرار می 
گیرد، بنابراین افزایش عملکرد بیشتري نسبت به کشت 

نوار  6-4در تیمار . خالص در این حالت دیده می شود
است که ردیف هاي ردیف کاشت  4همیشه بهار داراي 

کناري همیشه بهار در نوار کشت با نوار عریض سویا 
  . مجاور هستند

بر اساس نتایج فوق نحوه مجاورت گونه ها در       
در افزایش یا کاهش عملکرد کشت مخلوط عامل مهمی 

در کشت مخلوط . استنسبت به کشت هاي خالص 
همیشه بهار در ترکیبات کشت  -سویا  –نواري ذرت 

وط عملکرد گل آذین خشک به طور معنی داري مخل
دباغ محمدي نسب و (بیشتر از کشت خالص بود 

گونه بابونه کشت مخلوط سه  در ).1385همکاران 
 بابونه گاوي، (.Matricaria chamomilla L) آلمانی

(Tanacetum parthenium L. ) و بابونه شیرازي 

(Anthemis nobilis L.)  در یک مزرعه زعفران
(Crocus sativus L.) عمر سه ساله، نتایج نشان  با

داد که امکان کشت بابونه در بین ردیفهاي زعفران بدون 
بین این دو گیاه وجود دارد به طوري  عنی داررقابت م

که عملکرد زعفران در تیمارهاي زعفران خالص و 
هیچ اختالف معنی داري را  تیمارهاي مخلوط با بابونه

  ).1388و همکاران رباغشاهی دنادري (نشان ندادند 
   

  .تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در الگوهاي مختلف کشت مخلوط سویا و همیشه بهار -1جدول                     
 (MS)میانگین مربعات   

  عملکرد دانه سویا درجه آزادي منابع تغییر
 در واحد سطح

عملکرد گل آذین خشک 
 همیشه بهار در واحد سطح

گلبرگ خشک  عملکرد
 همیشه بهار در واحد سطح

 ns 084/836 ns 57/133 ns 429/9 2 تکرار
 ns 964/3116 * 985/561 * 149/67 5 الگوي کشت
 665/13 298/113 929/685 10 خطا

 05/17 04/17 41/22  (%)ضریب تغییرات 

ns، *  باشدمی %  1و % 5به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال ** و.  
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  نوع کشت

مقایسه میانگین عملکرد گل آذین همیشه بهار بر اساس  -1شکل 
وزن خشک در ترکیبات مختلف کشت مخلوط و کشت خالص 

حروف غیر مشابه نشانگر اختالف معنی دار در سطح احتمال (
  ).بر اساس آزمون دانکن است% 5

  
  همیشه بهار در واحد سطحعملکرد گلبرگ خشک 

همیشه بهار بر  کشت بر عملکرد گلبرگاثر نوع      
بین کشت ). 1جدول (اساس وزن خشک معنی دار بود 

مخلوط ردیفی با ترکیبات کشت مخلوط نواري و خالص 
از نظر عملکرد گلبرگ بر اساس وزن خشک در واحد 

کمترین عملکرد گلبرگ بر . سطح اختالف معنی دار بود
ت اساس وزن خشک به کشت هاي مخلوط نواري و کش

خالص و بیشترین عملکرد به کشت مخلوط ردیفی 
کشت مخلوط ردیفی ). 2شکل (اختصاص داشت 

وضعیت مناسب تري براي تولید گل در همیشه بهار 
از هر دو طرف در مجاورت است چرا که ایجاد نموده 

سویا می باشد و وجود سویا در مجاورت همیشه بهار 
مسفري، با برخورداري از توانایی تثبیت نیتروژن ات

  . محیط مساعدي را براي همیشه بهار فراهم کرده است
کمترین عملکرد گلبرگ بر اساس وزن خشک به      

کشت خالص همیشه بهار و بیشترین عملکرد به کشت 
 –همیشه بهار  -سویا  –ذرت  –مخلوط نواري سویا 

شت و بر اختصاص دا) 2-2-3- 3- 3-1(ذرت  –سویا 
-ترکیباساس نتایج بدست آمده بهترین شرایط در بین 

ردیفه همیشه بهار در  3هاي مورد بررسی شامل نوار 

دباغ محمدي نسب (هر دو طرف بود مجاورت سویا از 
بر اساس تحقیق کوچکی و همکاران ). 1385و همکاران 

کشت خالص زعفران و کشت مخلوط آن با ) 1388(
ن و کمترین میزان عملکرد را زنیان به ترتیب بیشتری

  .دارا بودند

  
  نوع کشت

مقایسه میانگین عملکرد گلبرگ همیشه بهار بر اساس  -2شکل 
وزن خشک در ترکیبات مختلف کشت مخلوط و کشت خالص 

در سطح احتمال  حروف غیر مشابه نشانگر اختالف معنی دار(
  ).بر اساس آزمون دانکن است% 5

  
  لوطارزیابی کشت مخهاي شاخص

در این  است مشخص شده 2 جدول در همانطوري که     
 و ردیفی بیشترین 6- 4بررسی کشت مخلوط نواري 

LER  کمترین . داشتند 13/1و  34/1را به ترتیب معادل
LER  در کشت . مربوط بود 2- 2به مخلوط نواري

 LER 6- 4مخلوط ردیفی و کشت مخلوط نواري 
سودمندي این دو بزرگتر از یک بود که این امر نشانگر 

معادل  LERبا  6- 4در مخلوط نواري . مخلوط است
را دارا بود، به عبارت   LER، سویا بیشترین جزء34/1

دیگر عملکرد نسبی سویا در این ترکیب بیشتر از 
همچنین در مخلوط ردیفی بیشترین . همیشه بهار بود

در کشت هاي . مربوط به همیشه بهار بود LERجزء 
همیشه بهار و در تیمار  2- 2و  4-4مخلوط نواري 
به  LER، سویا بیشترین سهم را در 4-2مخلوط نواري 

نشانگر سودمندي کشت مخلوط از  LER. عهده داشت
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در کشت مخلوط . نظر بهره برداري از زمین می باشد
 13/0و  34/0و مخلوط ردیفی به ترتیب  6-4نواري 

 هکتار در استفاده از زمین براي تولید محصول صرفه
 6-4به عبارت دیگر در مخلوط نواري . جویی شده است

براي تولید عملکردي معادل یک هکتار کشت مخلوط 
. هکتار زمین در کشت هاي خالص نیاز خواهد بود 34/1

همیشه بهار  - سویا  – در کشت مخلوط نواري ذرت
همیشه  -سویا  –شامل آرایش فضایی به صورت ذرت 

 LERذرت  –ار همیشه به - سویا و سویا  –بهار 
به آرایش  LERبیشترین . گزارش شد 1بزرگتر از 

همیشه  - سویا  –ذرت  –فضایی و نسبت کاشت سویا 
و همیشه بهار ) 94/1(ذرت مربوط بود  -سویا  –بهار 

عملکرد را دارا بود، به عبارت دیگر  LERبیشترین جزء 
نسبی همیشه بهار در این ترکیب بیشتر از سایر گونه ها 

در کشت ). 1385اغ محمدي نسب و همکاران دب( بود
و عدس (Cuminum cyminum) مخلوط زیره سبز 
(Lens culinaris) ارزیابی LER  نشان داد که

بیشترین نسبت برابري زمین به کشت مخلوط ردیفی 
) 26/1(و کمترین آن به کشت مخلوط نواري ) 86/1(

در کشت مخلوط ). 1387جهانی و همکاران (مربوط بود 
و گون  (Panicum virgatum) ري ارزننوا

(Astragalus adsurgens Pall.)   در  2:1به صورت
تا  99/0سال تحقیق مقادیر نسبت برابري زمین از  5طی 
در کشت ). 2008زو و همکاران (متغیر بود  65/2

 و ریحان بذري )Phaseolus vulgaris(مخلوط لوبیا 
)Ocimum basilicum(زمین  ، ارزیابی نسبت برابري

و لوبیا بر کشت خالص  نشان داد کشت مخلوط ریحان
آنها برتري دارد و کشت مخلوط ردیفی بیشترین نسبت 

علی زاده (را به خود اختصاص داد ) 2/1(برابري زمین 
نسبت ) 2010(اجبی و بارآنیام  ).1388و همکاران 

 Sorghum)برابري زمین را در کشت مخلوط سورگوم 

bicolor)  و لپه هندي (Cajanus cajan) 31/1  تا
  .گزارش کردند 33/1

  
  .شاخص هاي ارزیابی کشت مخلوط در ترکیبات مختلف کشت مخلوط سویا و همیشه بهار -2جدول

  
 در را )RYT( مجموع عملکرد نسبی یزانم 2 جدول
در این . دهد کشت مخلوط نشان می مختلف هاي تیمار

 و مخلوط ردیفی بیشترین 6-4بررسی مخلوط نواري 
 34/1را به ترتیب معادل ) RYT( مجموع عملکرد نسبی

 مجموع عملکرد نسبیکمترین ). 2جدول (داشتند  13/1و 
کشت در . اختصاص داشت 2-2به مخلوط نواري 

 RYT مقدار 6 - 4مخلوط ردیفی و کشت مخلوط نواري 

بزرگتر از یک بود که این امر نشانگر برتري عملکرد این 
به تیمار کشت مخلوط  RYTبیشترین . دو مخلوط است

و عملکرد نسبی جزء در ) 34/1(مربوط بود  6- 4نواري 
در . این تیمار براي سویا بیشتر از همیشه بهار بود

نیز عملکرد نسبی جزء براي  4-2ي کشت مخلوط نوار

  شاخص هاي ارزیابی کشت مخلوط   

 سیستم کشت
  عملکرد نسبی جزء

 سویا               همیشه بهار

نسبت برابري 
 زمین

مجموع عملکرد 
 نسبی

  رزش نسبیمجموع ا
 بهارسویا            همیشه

 75/0 47/13 13/1 13/1 76/0 37/0 ردیفی

 48/0 5/8 34/1 34/1 48/0 86/0 )6- 4(نواري 

 43/0 3/7 87/0 87/0 46/0 41/0 )4- 4(نواري 

 34/0 05/6 98/0 98/0 31/0 67/0 )4- 2(نواري 

 47/0 29/8 83/0 83/0 46/0 37/0 )2- 2(نواري 
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در کشت . سویا بیشتر از همیشه بهار بدست آمد
 2 - 2و  4-4مخلوط ردیفی و کشت مخلوط نواري 

در . عملکرد نسبی جزء همیشه بهار بیشتر از سویا بود
 (Lens culinaris)کشت مخلوط یوالف با عدس 

بیشترین عملکرد نسبی کل به کشت مخلوط ردیفی 
عملکرد نسبی جزء براي عدس و یوالف  مربوط بود و

بدست آمد که نشان دهنده باالتر  74/0و  55/0به ترتیب 
میرال (بودن عملکرد نسبی یوالف نسبت به عدس بود 

در کشت مخلوط جو و ). 2009رمان دوسا و والنتین 
نخود، جو عملکرد نسبی باالتري را نشان داد و گیاه 

ط مخلودر کشت . )2001نیلسون و همکاران (غالب بود 
   جو و )Vicia ervilia (L.)  (willd) گاودانه(
)(Hordeum vulgare  عملکرد  60:40با نسبت کاشت

بود، در حالی که این مقدار  53/0معادل  نسبی گاودانه
تورك و (درصد افزایش نشان داد  200براي جو 

   ).2002همکاران 
بیانگر نسبت کل  )(RVT مجموع ارزش نسبی

درآمد ناخالص کشت مخلوط به بیشترین درآمد کشت 
دادن کشت خالص همیشه بهار در  با قرار. خالص است

فرمول مربوطه و مقایسه کشت هاي مخلوط با آن 
مجموع ارزش نسبی براي ترکیب هاي کشت مخلوط 

 6-4و  4- 4، 4-2، 2- 2ردیفی و کشت مخلوط نواري 
، 47/0، 75/0به ترتیب  )سویا -هاربه ترتیب همیشه ب(

بر اساس این ). 2جدول (بدست آمد  48/0و  43/0، 34/0
نتایج تمامی کشت هاي مخلوط نسبت به کشت خالص 

در کشت . همیشه بهار درآمد ناخالص کمتري داشتند
همیشه بهار نیز مقدار  –سویا  -مخلوط نواري ذرت 

 گزارش شد 007/1تا  46/0مجموع ارزش نسبی از 
در کشت مخلوط ). 1385دباغ محمدي نسب و همکاران (

گزارش شد  84/1عدس با گندم مجموع ارزش نسبی 
  ). 2004اکتر و همکاران (

و  RVT با لحاظ تولید اقتصادي سویا در فرمول      
مقایسه درآمد کشت هاي مخلوط با کشت خالص 
مجموع ارزش نسبی براي ترکیب هاي مخلوط ردیفی و 

 - به ترتیب همیشه بهار( 6-4و  4- 4، 4- 2 ،2-  2نواري 
بدست آمد  5/8، 3/7، 05/6، 3/8، 47/13به ترتیب  )سویا

مقدار مجموع ارزش نسبی در کلیه ترکیبات ). 2جدول (
کشت مخلوط باالتر از یک بود که نشاندهنده سودمندي 
اقتصادي کشت هاي مخلوط نسبت به کشت خالص 

تم هاي کشت بنابراین تمامی سیس. سویا می باشد
مخلوط سودمندي باالیی را نشان می دهند و بیشترین 

در . سودمندي به کشت مخلوط ردیفی اختصاص داشت
همیشه بهار نیز با  –سویا  - کشت مخلوط نواري ذرت 

در نظر گرفتن کشت خالص سویا به عنوان مبناي 
مقایسه درآمد ناخالص، مجموع ارزش نسبی براي کلیه 

گزارش شد  8/8تا  97/3ک بود و از تیمار ها بیشتر از ی
در کشت مخلوط  ).1385دباغ محمدي نسب و همکاران (

ردیفی زعفران و بابونه آلمانی پاییزه مجموع ارزش 
و همکاران درباغشاهی نادري ( گزارش شد 41/3نسبی 
 (Nigella sativa) در کشت مخلوط سیاه دانه ).1388

موع مج (Carum copticum)و زنیان  ،با زعفران
کوچکی (بدست آمد  16/2و  85/1به ترتیب  ارزش نسبی
  ).1388و همکاران 

در این بررسی کشت مخلوط ردیفی و کشت مخلوط      
عملکرد خشک گل آذین و گلبرگ بیشتري را  6- 4نواري 

نسبت به کشت خالص همیشه بهار در واحد سطح تولید 
نسبت برابري زمین را به ترتیب و بیشترین  کردند
داشتند که این امر نشانگر  34/1و  13/1ل معاد

سودمندي این دو نوع کشت مخلوط نسبت به کشت هاي 
در کشت مخلوط ردیفی احتماال به دلیل اثر . خالص بود

 ،)2003 رزکاسکی و همکاران( آللوپاتیک همیشه بهار
کاهش یافته و در عوض همیشه  LERسهم سویا از 

 LERو سهم بهار از مساعدت سویا استفاده نموده 
در کشت . مربوط به همیشه بهار افزایش یافته است

به دلیل افزایش تعداد نوار سویا، اثر  6-4مخلوط نواري 
آللوپاتیک همیشه بهار کاهش یافته و کشت مخلوط 

همچنین با توجه به این که . داشترا  LERبیشترین 
امکان استفاده از سیستم کشت مخلوط نواري به دلیل 
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و تسهیل عملیات زراعی بیشتر است در کشت مکانیزه 
بیشترین  6- 4نتیجه سیستم کشت مخلوط نواري 

بازدهی را داشته و به عنوان بهترین روش کشت 
  .مخلوط قابل توصیه است
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